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Total Geral  1.297.746
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Fontes: Governo federal e Ministério das Cidades. * Até 21/08/2013

Casa completa
Dados do programa Minha Casa Melhor, lançado em 12 de junho pelo governo federal

Como funciona

Preços máximos dos produtos que podem ser comprados - em R$

Onde estão as moradias do Minha Casa, Minha Vida

São dez produtos diferentes, 
que podem ser financiados em 
até 48 meses, com juros de 5% 
ao ano (0,41% ao mês), abaixo 
dos praticados pelo mercado, 
que estão em torno 4% ao mês.

Quem tem acesso
Famílias que compraram a casa ou apartamento próprio pelo 
programa “Minha Casa, Minha Vida”, nas três faixas de renda.
Os interessados precisam pedir o cartão “Minha Casa 
Melhor” para a Caixa Econômica Federal. Todos os cartões 
já vêm automaticamente com crédito de R$ 5 mil. 
A pessoa tem o prazo de até um ano para usar este valor.

R$ 1,186 bilhão 
em créditos já foram tomados 
por beneficiários do programa 

para compra de móveis e 
eletrodomésticos e 

R$ 612 milhões já foram usados

R$ 18,7 bilhões
é o valor total 

da linha especial 
destinada para 
esse programa

238 mil
famílias emitiram 
cartões da Caixa 

Econômica Federal 
para utilizar a linha 
de financiamento
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Adriana Mattos e Sérgio Ruck
Bueno
De São Paulo e Porto Alegre

Num ano em que o varejo amar-
ga um fraco desempenho, reflexo
da queda no ritmo de consumo da
população, o programa do gover-
no federal “Minha Casa Melhor”
tem funcionado como um estímu-
lo adicional de vendas para redes
que atuam em cidades beneficia-
das pelo “Minha Casa, Minha Vi-
d a”. Dependendo da rede, as ven-
das feitas dentro do programa va-
riam de 1% a 8% do faturamento —
as taxas mais altas são verificadas
em lojistas de Minas Gerais e Rio
Grande do Sul, dois dos Estados
onde o número de casas entregues
é expressivo (ver tabela ao lado).

Apenas famílias beneficiadas
pelo projeto de habitação popular
podem solicitar a emissão dos car-
tões da Caixa Econômica Federal.
Há um esforço da indústria em
tentar produzir mercadorias que
possam ser vendidas nas faixas de
preço do programa. E existe ainda
um movimento para aumentar o
teto do valor financiado de alguns
produtos, apurou o Va l o r .

O Instituto para o Desenvolvi-
mento do Varejo (IDV) confirmou
que irá solicitar ao governo federal
uma revisão no preço máximo pa-
ra a venda dos móveis. Pelo defini-
do até o momento, podem ser fi-
nanciados itens como sofás de até
R$ 375 e conjunto de mesa e cadei-

ras por até R$ 300, valores conside-
rados baixos para que se consiga
vender produtos com qualidade
mínima, dizem varejistas.

Para adequar os preços à atual
tabela do programa, a fabricante
de dormitórios paranaense Santos
Andirá teve que negociar com for-
necedores e lojistas para diminuir
custos. A redução chegou a cerca
de 10% em dois modelos de guar-
da-roupas (um de casal e outro de
solteiro) graças à aquisição de vo-
lumes mais expressivos de maté-
rias-primas como painéis, tintas,
vernizes e acessórios, e também
graças à venda de lotes maiores pa-
ra os magazines, explicou a geren-
te de marketing da empresa, Cris-
tiane Fernandes. Segundo ela, as
primeiras entregas foram feitas na
segunda quinzena de agosto e ain-
da não é possível avaliar a fatia dos
produtos no faturamento.

Balanço preliminar da Caixa
mostra que foram vendidos R$ 612
milhões em produtos eletrônicos,
eletrodomésticos e móveis em
quase três meses, desde o lança-
mento do projeto no dia 12 de ju-
nho até a última quinta-feira. O va-
lor do crédito contratado (soma
total, incluindo o valor não gasto
em compras ainda) soma R$ 1,186
bilhão. São 238 mil contratos de
cartões emitidos — média de 2,8
mil cartões ao dia no país.

Esse montante de quase R$ 1,2
bilhão equivale a menos de 1% do
faturamento previsto para o setor

de eletrodomésticos, eletroeletrô-
nicos e móveis em 2013. Esse valor
deve atingir R$ 125 bilhões neste
ano, segundo pesquisa da Feco-
mercioSP, disse Altamiro Carvalho,
assessor econômico da federação.
“Entre todas as iniciativas do go-
verno, de desonerações às ações
com bancos para reduzir juros, cal-
culamos que esta deverá ter o me-
nor impacto no consumo. Isso por-
que ela é limitada à posse do imó-
vel do ‘Minha Casa, Minha Vida’,
que não passa de 1,3 milhão de ca-
sas”, disse ele.

Se todas as famílias, consideran-
do o número de 1,3 milhão de ca-
sas, usarem a soma total liberada
de crédito por cartão (R$ 5 mil), se-
rão gastos R$ 6,5 bilhões, 5% do fa-
turamento total do setor. Se alcan-

çar essa marca, equivale, por exem-
plo, à venda do varejo no Dia dos
Pais, data de relativa baixa impor-
tância para o comércio.

A expectativa, na análise de Ubi-
rajara Pasquotto, diretor geral da
C y b e l a r,  é que  o “Minha Casa Me-
lhor ” movimente cerca de 2% do
valor vendido pelo setor de eletro-
domésticos, eletrônicos e móveis.
Com forte atuação no interior de
São Paulo, a Cybelar registra ven-
das relacionadas ao Minha Casa
Melhor um pouco abaixo de 1% de
seu faturamento. Na Eletro Shop-
ping, rede pernambucana com
145 lojas no Nordeste, essa taxa
atinge 4% e na Cybelar. “Existe uma
demanda em crescimento, mas ela
varia de cidade para cidade, e há
municípios que atuamos e que

não foram beneficiados pelo pro-
grama habitacional”, disse Pas-
quotto, da Cybelar.

Duas redes informam uma taxa
do faturamento considerável, em
relação ao total faturado: Máquina
de Vendas, com forte atuação em
Minas Gerais, segundo Estado com
maior número de moradias do
“Minha Casa, Minha Vida”, e a rede
gaúcha Manlec. Segundo Ricardo
Nunes, presidente da Máquina de
Vendas, de 7% a 8% do faturamento
hoje é obtido por meio da venda
de itens do programa. “Passou a
entrar na loja um consumidor que
estava completamente fora do
mercado, das classes de menor po-
der de renda. É uma venda que tem
ajudado muito”, disse ele.

Na Manlec, com 46 lojas no Rio

Grande do Sul, o programa repre-
senta 6% das vendas. Conforme o
vice-presidente da empresa, Atílio
Manzoli Júnior, a iniciativa do go-
verno compensou os efeitos nega-
tivos da desaceleração da econo-
mia e das manifestações populares
e sindicais registradas nos últimos
meses. “Fechamos o acumulado de
janeiro a agosto com vendas seme-
lhantes às do mesmo período de
2012, já descontada a inflação”,
disse o empresário.

Anunciata Luiza Romera, pre-
sidente da rede Romera, com 205
lojas de varejo eletrônico no país,
diz que unidades localizadas
perto de cidades atendidas pelo
programa “Minha Casa, Minha
V i d a” têm registrado desempe-
nho de vendas acima da média.

Aumenta a demanda por TV de LED mais básica
Letícia Casado
De São Paulo

A fabricante de eletroeletrôni-
cos Philips registrou aumento da
venda de televisores cujo preço
vai até R$ 1,4 mil nas duas últi-
mas semanas e atribui este cres-
cimento ao programa Minha Ca-
sa Melhor, do governo federal.

O volume de venda dos televi-
sores da empresa que custam
até R$ 1,4 mil (valor máximo
permitido pelo programa para a
compra do produto) cresceu
12,1 pontos percentuais em re-
lação à expansão média nas dez
semanas entre os dias 9 de ju-
nho e 24 de agosto.

O modelo mais vendido do seg-
mento de TVs no período foi o de
32 polegadas Direct LED Full HD.
“É o modelo de entrada da Philips
televisores”, diz Leonardo Guedes,
responsável por inteligência de
mercado dos televisores Philips.

A Philips não foi a única fabri-
cante a sentir o impacto do Mi-
nha Casa Melhor. Segundo o Va -
lor apurou, há cerca de duas se-
manas a coreana Samsung au -
mentou em 20% a produção de
seu modelo básico de TV LED Full
HD de 32 polegadas — também
seu produto “de entrada”. A Sam-

sung não comenta a informação.
Lançado em 12 de junho, o Mi-

nha Casa Melhor dá aos benefi-
ciários do Minha Casa Minha Vi-
da uma linha de crédito especial
para a compra de móveis e ele-
trodomésticos com taxa de juros
subsidiada pela Caixa Econômi-
ca Federal. O governo informa
que já liberou R$ 1,186 bilhão em
crédito para os beneficiários do
Minha Casa Melhor até 5 de se-
tembro. E cerca de R$ 612 mi-
lhões já foram gastos.

O programa vai ajudar a in-
dústria de eletrodomésticos a fe-
char o ano com vendas no mes-
mo patamar de 2012, diz Louri-
val Kiçula, presidente da Associa-
ção Nacional de Fabricantes de
Produtos Eletrônicos (Eletros).
Segundo ele, as vendas do setor
de linha branca fechariam 2013
em queda de cerca de 5%, mas, se
as projeções dos fabricantes se
confirmarem, as vendas vão se
manter no nível do ano passado.

“A previsão de 5% de queda é
uma estimativa feita pelo merca-
do. É o que o pessoal está co-
mentando. Mas temos certeza de
que o programa vai ajudar a dar
uma turbinada nas vendas do
segundo semestre, período mais
forte para o setor.”

Kiçula disse que as vendas da
indústria este ano estão abaixo
do nível de 2012, apesar de o se-
tor ter começado a se recuperar a
partir de julho. Ele afirmou tam-
bém que, como o segundo semes-
tre é sazonalmente o período de
maior crescimento das vendas, o
Minha Casa Melhor pode dar um
impulso ao setor de eletrodomés-
ticos e televisores para o Natal.

Em 2012, a indústria vendeu
14,36 milhões de televisores, 2% a
mais do que em 2011. Kiçula ob-
servou que a expectativa é termi-
nar 2013 nesse mesmo patamar.
No primeiro semestre, as vendas
ficaram empatadas com as regis-
tradas no ano passado.

Já Wilson Périco, presidente
do Centro da Indústria do Esta-
do do Amazonas (Cieam), disse
que as fabricantes de produtos
de linha branca e televisores
sentiram a demanda acelerar a
partir de julho. Mas não é possí-
vel atribuir esse crescimento às
compras feitas com o crédito do
Minha Casa Melhor, disse Périco.
“Não dá para saber se o cresci-
mento é sazonal ou se é puxado
pelo programa.”

Périco acrescentou que o cré-
dito subsidiado deve ter reflexo
no comércio brasileiro no curto e

médio prazos e que isso vai se re-
fletir na linha de produção da in-
dústria instalada no Amazonas.
“O grande volume comercializa-
do de TV já é de produtos que
custam menos que R$ 1,4 mil [va-
lor máximo que o programa
aceita na compra de um televi-
sor]. As mais caras têm registrado
crescimento menor.”

A fabricante cearense de linha
branca Esmaltec, uma das prin-
cipais fornecedoras de fogões do
país, com venda de mais de 2
milhões de unidades anuais, não
sentiu os efeitos do programa
federal. De acordo com a supe-
rintendente da companhia, An-
nette Reeves, mesmo tendo ge-
rado grande interesse no varejo,
o “Minha Casa Melhor” não re-
fletiu em crescimento no volu-
me de encomendas.

“O ritmo de vendas segue abai-
xo do ano passado, mas pode-
mos destacar que, no atual cená-
rio, o maior impacto negativo
vem dos aumentos de matéria-
prima, como aço, plástico e quí-
micos”, informou a executiva.
Ainda assim, ela acredita que o
segundo semestre deve apresen-
tar alguma melhora no volume
de negócios. (Colaborou Murillo
Camarotto, do Recife)

Caixa detecta fraude e
descredencia lojas
Eduardo Campos
De Brasília

A Caixa informa que já identifi-
cou alguns casos de fraude no pro-
grama Minha Casa Melhor, como
compra de produtos fora da lista
permitida, e que lojas já foram des-
credenciadas pelas práticas ilegais.
Conforme nota da assessoria de
imprensa do banco, os casos iden-
tificados “percentualmente, são ir-
risórios em relação ao total de con-
tratações e compras já feitas”.

Já foram emitidos 238 mil car-
tões, até quinta-feira passada, e
usados R$ 612 milhões pelos
consumidores.

A concessão do crédito subsi-
diado segue normas para contra-
tação, há uma lista de produtos,
bem como limite de preço para ca-
da item. A fraude ocorre quando o
cartão é usado para compra de
produtos fora da lista ou acima do
preço estipulado.

Segundo a Caixa, há um moni-
toramento de “transações sus-
peitas” e o banco apura denún-
cias de clientes, da mídia e tam-
bém diz realizar visitas “periódi -
cas e preventivas”, que são con-

duzidas pelos gerentes do banco.
Não há uma concentração de

casos, segundo a Caixa, e as situa-
ções irregulares já identificadas
estão em regiões como São Pau-
lo, Minas Gerais, Paraná e Piauí.

A Caixa não releva o número
de varejistas envolvidas em irre-
gularidades já comprovadas, os
nomes das lojas, e também não
informa quais e quantas compa-
nhias estão sendo investigadas.

Sobre o procedimento de inves-
tigação, a Caixa é a responsável pe-
la apuração inicial, solicitando es-
clarecimentos tanto do lojista
quanto do cliente e, dependendo
do caso, suspende preventivamen-
te a loja. “Colhida a documenta-
ção, notas fiscais de venda e as in-
formações prestadas pelo lojista e
pelo cliente, a Caixa elabora dossiê
conclusivo do caso e, nas situações
em que entende comprovada a
má-fé ou fraude, encaminha aos
órgãos competentes”, diz a nota. O
órgão competente, no caso, é a Po-
lícia Federal.

Nem todos os casos são envia-
dos à PF; e comprovado o desvio,
a varejista envolvida é descre-
denciada de forma definitiva.

Est rat é g i a Vendas atreladas ao cartão
equivalem de 1% a 8% do faturamento

Em ano fraco,
prog rama
‘Minha Casa’
ajuda o varejo

Suntory paga US$ 2,1 bi por marcas da Glaxo
Bebidas
Andrew Jack e Jennifer
Thomps on
Financial Times, de Londres e Tóquio

A Suntor y do Japão pagará
1,35 bilhão de libras esterlinas
(US$ 2,1 bilhões) para adquirir as
marcas de bebidas Lucozade e Ri-
bena, da GlaxoSmithKline (GSK).

O negócio, que deverá gerar
rendimentos líquidos após im-
postos, taxas e custos de 1,3 bi-
lhão de libras esterlinas (US$
2,04 bilhões) para a GSK, põe

fim ao controle britânico sobre
bebidas que estão há décadas no
mercado e se mostraram espe-
cialmente bem-sucedidas no
Reino Unido e em países da Co-
munidade Britânica. Os produ-
tos geraram cerca de 500 mi-
lhões de libras esterlinas no ano
passado (US$ 786 milhões).

O negócio segue-se à decisão do
grupo farmacêutico britânico GSK
de se concentrar em produtos di-
retamente vinculados à área de
saúde e com potencial de crescer
tanto em mercados emergentes
quanto em países desenvolvidos.

O negócio foi desencadeado
pela decisão da Suntory de se an-
tecipar a um leilão das duas mar-
cas, na tentativa da empresa ja-
ponesa de expandir sua linha de
bebidas não alcoólicas e aumen-
tar as vendas em mercados como
Reino Unido, Ásia e África.

David Redfern, diretor de es-
tratégia da GSK, disse: “A Lucoza-
de e a Ribena são marcas legendá-
rias que deram enorme contri-
buição à GSK ao longo dos anos,
mas agora é a hora certa de ven-
dê-las, num momento em que in-
tensificamos o foco na nossa divi-

são de produtos de consumo da
área de saúde e concretizamos o
último estágio de nossa pesquisa
e desenvolvimento de produtos
farmacêuticos e de vacinas.”

Segundo as cláusulas da opera-
ção, ainda está sujeita à aprovação
dos órgãos reguladores, a Suntory
vai adquirir os direitos mundiais e
as instalações de produção indus-
trial da GSK em Coleford, no Reino
Unido. Na Nigéria, a GSK vai pro-
duzir e distribuir a Lucozade e a Ri-
bena sob licença da Suntory.

A GSK informou que excluirá o
lucro líquido das aquisições de

seu lucro operacional e lucros
por ação principais em 2013.
Além disso, os rendimentos da
venda serão usados para reduzir
o endividamento e para fins cor-
porativos gerais.

As empresas japonesas de be-
bidas vêm fazendo várias aquisi-
ções, num momento em que en-
frentam dificuldades no merca-
do de origem, onde a redução
populacional acirrou a concor-
rência entre as marcas. A Kirin e a
Asahi são exemplos de rivais da
Suntory que investiram em
expansão fora do Japão.

Curta

Neiman Marcus
A varejista de luxo Neiman

Marcus foi adquirida por US$ 6
bilhões pela americana Ares Ma-
nagement e o fundo Canada
Pension Plan Investment Board
(CPPIB). A empresa pertencia às
firmas de investimentos em par-
ticipação TPG e Warburg Pincus.
Cada uma das compradoras terá
uma fatia igual na Neiman Mar-
cus, que tem sede em Dallas
(EUA) enquanto a diretoria da
empresa ficará com uma partici-
pação minoritária. A transação
deve ser fechada no quarto tri-
mestre, mas está sujeita a apro-
vações regulatórias.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 set. 2013, Empresas, p. B6.




